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 كلذ نم « دالبلا هذه ىلع راثآلا مظعأ « ماشلل يمالسالا حتفلل ناك دقل

 ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا ىنبلا ليدبتو « اهيف ةبورعلا عباط تيبثت
 لئابقلا رود لوحت ةيجراخلاو ةيلخادلا ةسايسلا ديعص ىلعف « ةينارمعلاو
 ةنيدم نآ حتفلا لبق دجن « ندملا ديعص ىلعو « ميمصلا ىلا شماهلا نم ةيبرعلا
 تناك ةيكاطنأ نأو « قشمد اهولتت « ماشلا دالب يبونج ندم ىهأ تناك سدقلا

 ببسبو « حتفلا دعب نكل « نيرسنق اهولتت « ًارود اهزريأو لامشلا ندم مهأ

 بورحلا مايقو « ةيطنزيبلا ةيروطاربمالا نع دالبلا خالسناو « مالسالا راشنتا

 رقهقت ىلا ىدأ اذه لك « ماشلا يف يومألا ناطلسلا مايق مث « اهعم ةمئادلا

 لحمضاو « ىرصب ةنيدم تقولا تاذ يف تفلختو « قشمد اهتمدقت ثيح سدقلا

 ترخأتو « برعلا ةربزج هبش تاباوب ىلع ماشلا دالبل يراجت رغثك اهرود
 بلح تمدقتو « راضتحالا ةلاح ىلا نيرسنف تلصوو لامشلا يف ةيكاطنأ

 ٠ نامعنلا ةرعم اهتعبتو

 مايق دعبو © هتاكرأ تدطوتو 6 يومألا رصعلا يف لاحلا اذه حضوو

 6م رهنلا ءارو أم دالبو ناسارخ لكاشمب قلطملا اهلاعشتاو 6 ةيسايعلا ةفالخلا

 زكرم بلح تراص مصاوعلاو روغثلا ماظن مايقو « ةطنزيب عم دودحلل اهلامهاو

 لاه دل



 ةلوؤسملا ىه قشمد تدغو « ًافاقثو ايدئاقعو ايداصتقاو ًايسايس ماشلا لامش

 تتاب ماشلا ثادحأ نأ نايعلل حضوو « قشمدو بلح نم لك تسفانتو

 « بونجلا يف رخآو [ بلح ] لامشلا يف دحاو نييساسأ نيروحم ىلع رودت
 ةافو دعبف « يومألا رصعلا ىلا ةيضقلا هذه روذج بقعن نكميو « [ قشمد ]
 ىلا ماشلا مسقتاو ةطلسلاو ةفالخلا ىلع ديدش عارص ثدح ةيواعم نب ديزي

 بالك لئابق هتمعزت رخآو « بونجلا يف بلك لئابق هتمعزت دحاو : نيركسعم
 ةكرعم فو « ةيناثدع بالكو « لصألا ةينامي لئابق بلك تناكو « لامشلا يف

 ةماعزب « يومألا مكحلا سيسأت ديعأو « بالك ىلع بلك ترصتنا طهار جرم
 بونجلا يف راد : نيراد ىلا ىلعف لكشب تمسقنا ماشلا نكل « يناورملا عرفلا

 نيب لصفو « بسنلاب اهبراق نمو بالكل لامشلا يف رادنو اهفل فل' نمو بلكل
 «يصاعلا ىلع نتسرلا ةدلب نم ابرغو ارش قلطا يناضرع طخ نيرادلا نيتاه

 نم ةيلامشلا ءازجألا تناك ةيسابعلا ةفالخلا بلق ف فعضلا بد امدنعو

 'اهيف تماقو « اهلاصقتا تنلعأ ىتلا نادلبلا مدقأ نم « بلح ةماعزب ماشلا دالب

 «ماسشلا نم ةيسونحلا ءازجألاىلا هناطلس ”دمم ةلودلا فيس لواح بلح نمو

 تناك « بلح لالقتسا لبقف « اهب ظافتحالا نم نكمتي, مل هنكل « قشمد لخدف

 ةلودلا اهيف تماقو « ةيسابعلا ةلودلا مسج نع تلقتسا دق ةيمالسالا رصم
 رصمل ةيديلقتلا ةيجراخلا ةسايسلا ةينولوطلا ةلودلا تسرامو « ةينولوطلا
  رصم مكح يف اهتلت يتلا لودلا عم  تححن دقو « ماشلا قاحلاب ةلقتسملا

 ٠ لامشلا يف ءاقيلا يف تقفخأو « ماشلا نم يبونجلا ءزجلاب ظافتحالا يف

 اذه ىوحو « دادغب طالب هيف ىكاح اطالب ةلودلا فيس ماقأ بلح فو
 دالب تدهشو « ءابدألاو ءارعشلا عم نف لك يف ءاملعلا نم ًاريبك ًاددع طالملا

 دس 38 د



 وحن هاجتالاب اهتيصخش نع قشمدو بلح نم لك تربعو « ىبرعلا ةيماشلا

 عم دالبلا نم يلامسشلا ءزجلاو بلح ةئيدمل خرأف بلح ةنيدم وأ ةرعملا ف شاع

 امهخيرات يف بتكف « اهب متها وأ قشمد ٍف شاع نم مهنمو « ةريزجلا قطانم

 ضرع عضوم يف انسل انك اذإو « اهب مامتهالاو ةيرصملا رايدلاب قلعتلا عم امنإ

 تلصو ةكرحلا هذه نأ ركذن نأ ىفكم ماشلا ف يخيراتلا نيودتلا ةكرح لحارمل

 بتك نيح ميدعلا نبأ مث قشمد خيرات بتك نيح ركاسع نبا يدب ىلع ةورذلا

 زيمتو « "الإ سيل ماشلا حوتف رابخأ لمش « تايلوحلاو عئاقولا بسح يخيرات
 يخبراتلا ضرعلا ىلع هفقوأ ادرفم اباتك فنص هنأب ركاسع نبا نع ميدعلا نبا

 لعفي ملو « بلح خيرات نم بلحلا ةديز » هباتك وهو « بلح ةنيدمل يرابخإلا

 «ىلوألا ةجردلا يف ثيدحلاب مامإ وهف « هتفاقثو هجهنم ةعيبطل « اذه ركاسع نبا

 ايلومو « ءاملعلاو نيثدحملا تاقبطب ًامتهم قشمدل هفنص يذلا هبانتك ءاج كلذلو

 لايجأ ةثالث لبق نم اهكرادت ىرج دق قشمدل ةبسنلاب ةرغثلا هذه نإ
 لوأو « ماشلا قشمد نم مهملا وهو امهثلاثو « قارعلا نم نانثا : نيخرولا نم

 « ءىباصلا لآ دارفأ نم ًادحاو ناك يذلا « نانس نب تباث وه نيخرؤملا ءالؤه

 نييسابعلا ءافلخلا اومدخ ءابطألا نم ددع اهنم غبنف بطلاب ترهتشا يتلا ةرسألا

 ةفيلخلا ةمدخب ًاصتخم ناك هنأب تباثل مجرت نم ضعب ركذيو « مهتلود لاجرو
 ىلوت « بطلاب اعراب ناك هنأو [ م 41٠ ه5 / ه مجو "++ ] يضارلا

 حجرملا نمو ؛« يضارلا دعب ءافلخلا نم آددع مدخو « دادغب يف ناتسراملا رييدت

 هدم لادا



 هلآ ةيقب مظعمك نانس نب تباث ناكو « م هاله / ه جه ةنس فوت دق آتباث نأ

 نم ًاددع بتك دقو « هنيودتو خيراتلاب همامتهاب ًاييبط هةئوك بناج ىلا ًازيمتم

 «يربطلا خيرات ىلع ا لخادتلا نم ءيش عم هب ليذ دحاو اهرهشأ خيراوتلا

 ٠ « دحاو دلجم يف رصمو ماشلا رابخأ يف درفم » باتك آضبأ هلو

 هبيرق وهو « ءىباصلا ميهاربا نب نّئستحُملا نب لاله ءاج تباث ةافو دعبو

 ًازواجت رداصملا ضعب تركذ كلذل « تباث تخأ نبا وه ميهاربا هدج نأ ثيح

 لهأةديقعىلع هتايح ةيادب يف لاله ناكو « نسحملا نب لاله لاخ وه تباث نأب

 ةرتف شاعو « دادغب يف ءاشنالا ناويد يلو دقو « مالسالا لخد مث ةئياصلا

 « ىقئاثو لكشيو بثك نع اهرابخأ فرعو اهثادحأ رصاع « ًادج ةماه ةيخبرات

 تءاج وأ « ءارزولا خيرات يف هباتك لثم ةدرفم بتكلا نم ددع يف اهنيودتب ماقف
 ناكاو» : أرقن يزوجلا' نبا طيسل نامزلا ةآرم ىفف«نانس نب تباث بتكل ليذك

 نب تباث خيرات ىلع هليذ يذلا خيراتلا هلو « ءابدألا ءاملعلا رابك نم لاله
 نيعبرأو عبس ةنس ىلا ةئامثالثو نيتسو ىدحا ةنس نم هب أدبو « نانس

 لاله باتك مث » : لاق ثيح ءامكحلا خبرات يف يطفقلا اذه دكأو « « ةئامعبرأو

 ىلا هيلع ممتو تباث هلاخ باتك لخاد هنإف « ءىباصلا ميهاربا نب نكستحملا نبا

 نم هل ضرعت ام ىلا هتدم يف دحأ ضرعتن ملو « ةئامعبرأو نيعبرأو عبس ةنس

 هدج نع كلذ ذخأ هنأ كلذو « لودلا رارسأ ىلع عالطالاو « رومألا ماكحأ

 ناعتساف « ًاضيأ ءاشنالا وه ىلوتو « عئاقولا ملعيو ءاشنالا بتاك ناك هنأل

 . دمحم ةمعنلا سرغ هدلو باتك هولتي مث « هعمج ام ىلع ةدراولا رابخألا ملعب

 ٠ 6 ةئامعبرأو نيعبس ةنس دعب ىلا نسح باتك وهو « لاله نبا

 لاله نأو ء هه ةنس ثداوحب هباتك ىهنأ نانس نب تباث نإ ةقيقحلا ف

 محو ةنس ثداوحب تباث خيرات ىلع هب ليذ ىذلا هباتك أدتبا نكسحتملا نبا



 ةرتفلل هب خرأ يذلاو « خيرراوتلا نويع » مساب هاعد يذلا خبراتلا يف هباتك
 بابسألا ركذ « هيبأ خيراتل ليذ ةباثمب هلعجو اه غالو. ىلا 454 نيد ام ةدتمملا

 مودقب سحأ ال "يل! ”ىصو يبأ ناكف « دعبو » : هلوقب هفيلأت ىلا هب تدح يتلا

 عراوق هعمس تعرقو ؛ ةينملا عماول هل تعملو « ةايحلا مايأ نم سيو « ةافولا

 يذلا خيراتلا باتك ةلصب « هئاقبو هراشتتاو هثامنو ركذلا ةدايز يف ةبغر « ةيلبلا
 2« هلثم موري نم هنع زجعب ًآفيلأت ةئامعبرأو نيعبرأو عبس ةنس رخآ ىلا هفلأ

 « لالزلا بذملاو ؛ لالحلا رحسلا وه ذإ ؛ هلضف ىلاعتي نم هيف حضتفو
 دلو ] ةنس هيلع تنأ دقو هيف عرشو « هرصع ديرفو « هرهد دحوأ نع رداصلاو

 راع انآو « اهسالو اهريخو « اهسرامو رومألا اهيف برج « [ ه *هو ةنس لاله

 ٠ هتامس ركاس نم لاخو « هتافص عيمج نم

 سيع انقلا لزبلا ةلوص عطتسي مل 2 ذنرق يف زل ام اذإ نوبللا نباو
 ريغ هبأرو 6 عاطم هرمأو 6 عبتم هموسرمو « عمتسم هلوق نكل

 هوو عاضم

 ناضمر رشع سداس ءاعبرألا موي ٍفو « ةئامعبرأو نيعبرأو نامث ةنس ٍفو
 ؛ لاله نب ميهاربا نب نسحملا نب لاله « نسحلا وبأ سيئرلا « يدلاو فوت

 ضقتتاف « ةئامثالثو نيسمخو عسن ةنس لاوش نم فصنلا ؛ دحألا هدلومو

 ٠ « هباهذي لضفلا ملثتاو « هباصمب ددؤسلا

 يه ءىباصلا لآ ةرسأل يخيراتلا ثارتلا داوم مظعم نأ ظحلا ءوسل
 تباث نم لك خيراوت نم لقنلا يزوجلا نبا طبس رثكأ دقلو « دوقفملا مكحب

 سرغ بانك هتايوتحم عيمج لقنب نامزلا ةآرم هباتك خسن ىدحاب ماقو « لالهو

 لوبناتساو سيراب يف نيتطصوطخم نم باتكلا اذه تجرختسا دقو ؛ ةمعنلا
 ٠ رسيو ىلاعت هللا ءاش نإ آببرق رشنلل هعفدأسو هتققحو

 نب تباث خيراتل رصتخم ةباثمب ءاج ريغص طوطخم باتك انلصوو اذه
 ىدحإ نم طوطخملا اذه فلأتيو « ةطمارقلا رابخأ ه”رصتتتخشم هنمض « نانس

 دس اطال



 "م ٠ نيب ام ( هجو ) ةحفص لك يف مس ١رها< 1 عطق نم ةقرو نيثالثو

 قرشتسملا ةزوحب يه ةخسنلا هذهو « تاملك 17 نيب ام رطس لك يف « ًارطس

 ةحورطال هدادعإ ءانثأ ةرهاقلا نم اهيلع لصح دق ناكو «سبول درائرب ىناطيربلا
 اهرشنب ب هناذئتسا دعب  تمق « اهنع ةخسن ىنراعأخ لضفت دقو « هاروتكدلا

 ٠ ةطمارقلا رابخأ يباتك تايوتحم نمض

 « لقألا ىلع خاسن ةثالث لبق نم تبتك دق هذه سيول ذاتسالا ةخسنو

 "7 ] « نيسمخو عبسو فلأ ةنس لاوش خلس يف » اهتباتك نم غارفلا من دقو

 تباث خيرات نم ةخسن نع ودبي امك تخسن دقو [ م 154197 ةنس يناثلا نيرشت

 ب 1١ ] « ةئامسمخو نيعبسو عبس ةنس ىلوألا يدامج خلس » ف اهخسن مت
 ةدوسم نع حرص امك  ةخسنلا هذه تخسنو [ 1141١ ةنس لوألا نيرشت

 ٠فلؤملا

 امنإ « ةنسح ةطوطخملا ةلاحو« ءورقم يخسن وه ةطوطخملا هذه طخ نإ

 ءافيعض ناك ةيبرعلا ةغللا دعاوقب مهتفرعمو اهخاسنل يفاقثلا ىوتسملا نأ ودبي

 ٠ ناكم لك يف ةيئالمالاو ةبوحنلا ءاطخألا ترثعبت اذهل
 مظعم تدرو مسق : نيمسق ىلإ اهنمضتت يتلا تامولعملا ميسقت نكميو

 « يربطلا ةافو دعب هتاباور ثادحأ تعقو مسقو « يربطلا خيرات يف هتاباور

 رصع نم مسقلا اذه يف رابخألا "لجو « ثادحألا هذه رابخأ نيودتب تباث ماقف

 يوري باتكلا نأ ثيح « ًاشهدم ًارمأ ظحالن مسقلا اذه أرقن امدنعو « تباث

 ىتح « ةرجهلا نم نيعيسو نامثو نيتئام ةنس » نم ءادتإ ةطمارقلا رامخأ

 مف « ىرخأ ولت ةنس لسلستلا لماك لكشب « ةئامثالثو نيثالثو عسن ةنس »

 ةريخألا داوملا ةءارق ىدل نكل « اذه ببس دكؤم لكش يردن الو

 قارعلاو نيرحبلا ةطمارق يلون ىلوألا داوملا نأ دجن « ىلوألا داوملاب اهنتراقمو

 دن يو دس



 ماشلا ف ةطمارقلا طاشن ىلع ةفوقوم ةريخألا داوملا نأ نيح ف « ربكألا مامتهالا

 ٠ رصمو ماشلا يف ةيمطافلا ةفالخلا عم مهتاعارصو

 «سيول ذاتسألا ةطوطخم داوم عمج يذلا نآب ضارتفالا ىلا انعفدي اذه نإ

 ؛يربطلا خبرات ىلع هب ليذ يذلا نانس نب تباث خيرات : امهلعل نييانك نم اهعمج
 لوألا باتكلا نأ ودببو ء رصمو ماشلا خيرات ىلع هفقوأ يذلا رخآلا هبانكو

 راصتخالا ةيلمع ىلون يذلا نأو « فلؤأملا ةدوسم » لصألاب وهف « ًاروتبم ناك
 ءاهقحل يذلا فالتخالاو ةيورملا داوملا ةعيبط ىلا الو « ريبكلا مرخلاىلا هينتي مل

 ٠ انربخب مل هنكل هبنت هنأ وأ

 «قفاوتت سيول ذاتسالا ةطوطخم نم ةرخآتملا داوملانإف لاحلا نكي امهمو

 تيب وهو « قشمد نع يسنالقلا نبا خبرات تايوتحم عم امامت قياطنت لب ال
 ٠ هذه انتمدقم يف ديصقلا

 طبرلل دوعن مث نمو يسنالقلا نبا ةيصخش ىلا فرعتلا الوأ لواحنل
 ٠ ءىباصلا لآ خيراوت نيبو هنيب

 توقاي مث ركاسع نبا مهردصتي نيخروملا نم ددع يسنالقلا نبال مجرت
 هلاق اممو « ناكملاو نامزلل ةصاخ ةناكم ركاسع نبا هركذ املو « يبهذلا هدعبو

 « يميمتلا ىلعي وبآ « دمحم نب ىلع نب دسأ نب ةزمح » : ركاسع نبا هنع
 طخ هل ًابيدأ ناكو « ثيدحلاب ةيانع هل تناك ديمعلا « ىسنالقلا نباب فورعملا
 ىلا ةئامعبرأو نيعبرأ ةنس دعب ثداوحلل اخيرا فئصو +++ مظنو رثتو نسح
 ٠ « نيترم قشمد ناوبد ةسائر ىلونو « هتافو نيح

 ؛ ىلعي وبأ ؛ دمحم نب ىلع نب دسأ نب ةزمح » : توقاي هنع لاقو
 قشمد نايعأ نم نأك « خروملا « رعاشلا بيدألا يميمتلا يسنالقلا نباب فورعملا

 سمخ ةنس يفوت امهبو « نيترم اهناوبد ةسائر يلو ؛ نيزربملا اهلضافأ نمو

 ةئامعبرأو نيعبرأو ىدحإ ةنس نم هب أدتبا « ثداوحلل خيرات هلو « نيسمخو .
 ٠ « هعامس اهيلع بتك هلو « ثيدحلاب ةيانع هل تناكو « هتافو نيح ىلا

 ادق



 ؛يسنالقلا نبا نم رعش نم جذامن توقابو ركاسع نبا نم لك دروأ دقو
 دقو « ةافولا نيح هتنس وأ هدلوم خيرات اددحب مل هتافو خيرات اركذ نإو امهنكل
 نعو « نيعستلا نود ناكو هتافو ءانثأ نينامثلا زواج هنأ نييف كلذ يبهذلا ىلوت

 ٠ نانجلا ةآرم يف يعفايلاو ةرهازلا موجنلا يف نساحملا يبأ نم لك لقن يبهذلا
 «مهتافتصم يف مهسفتأ ىلا ةراشالا لئاوألا نم ريثك ىدل ةداعلا ترجو

 صتخب اميفو « تاراشالا هذه نم تامولعملا جارختسا انمابأ ٍف نكمي, ثيح

 هراودأ نم رود نع ثدحن وأ هفنصم ف طق هسفت ىلا رشي مل يسنالقلا نياب

 ريغ تاراشا كانه معن ؛ قشمد يف ةلودلا تالاجر رابك نم ناك هنأو اميس

 ةدع هباتك نمض دق وهف « بدألل هقوذتو ةيسايسلا هفقاوم ضعب ىلا ةرشابم

 قشمد ىلا ةدراولا ةيناويدلا قءاثولا صوصن ضعب تيثأ امك « همظت نم دمئاصق

 ٠ اهتغايصب هباجعال

 « هترسأ نم دارفأل تاراشالا .ضعب كانهف هسفنل هتاراشا تمدعنا نئلو

 نم رشع ثلاثلا تبسلا موي فو » : همه ةنس ثداوح يف ركذ هنأ كلذ نم

 دمحم نب ىلع نب دسأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيمألا خألا يفوت « ةنسلا نم بحر

 باب جراخ اهحرتقا ةيرتب نفدو « برذلا ةلعب « ةنس نينامثو عبرأ نع يميمتلا

 نوصتلاو ةنامألا نسح نم ةيضرملا ةقيرطلا ىلع ناكو « قشمد نم ريغصلا
 رايخ نيب هركبو « نيدلا غتوي ام لك نع هزنتلاو « هراد موزلو « ةنايدلاو

 ٠ 6« مهي طلختم الو « مهل رشاعم الو « سانلل رثاكم ريغ « نيملسملا

 هنيب نسلاب قرافلا ركذ هنأ ول ىنمنت انك مك ةراشالا هذه ةيمهأ ىلعو

 ٠ هيخأ نينو

 «قشمد رسأ رابك نم تناك هترسأ نأب ىرن ىسنالقلا نبا داوم ايانث نمو

 يف تابارطضالا نع ه ه8 ةنس عمئاقو يف ثدحت دق وهف « ةناكم اهمظعأو
 ل قشمد ناطلس "در » امئيح تهنتا تابارطضالا هذه نأ نيبو « قشمد

 نيدلا يضر سيئرلا ىلا ٠.٠ دلبلا يف رظنلاو [ قشمد ةسائر ] ةسائرلا رمأ

 ملا



 عم دلبلا يف فاطو « يميمتلا يلع نب دسأ نب دمحم نب معنملا دبع بلاغ يبأ

 برطشا الو توناح دلبلا يف قاقب مو «ءانصنلا تنك سو حل نك لومار اقأ

 ٠ « ةيعرلا ةماعو ةيركسعلاو ماعلاو صاخلا نم ةبطاق سانلا رشبتساو ؛ دحأ

 دقف نورق ةدمل قشمد يف ةيلاعلا اهتاكسب ىسنالقلا لآ ةرسأ تظفتحاو
 وبأ نيدلا زع بحاصلا » نع ناردبو نولوط نباو « ريثك نبا نم لك ثدحت
 رفظملا نب بلاغ نب نيدلا زع نب دعسأ يلاعملا يبأ نيدلا ديرثم نب ةزمح ىلعي
 يلع نب دسأ نب ةزمح ىلعب يبأ نب دعسأ يلاعملا يبأ نيدلا ديؤم ريزولا نبا
 دلو « رابكلا قشمد ءاسؤر دحأ« يسنالقلا نبا ؛« يقشمدلا يميمتلا ةزمح نبا

 ةسائر هلو +٠ هاورو ةعامج نم ثيدحلا عمسو « ةئامتسو نيعبرأو عسق ةنس
 « ايندلا رومأ نم هيلإ جاتحي امل ةيفاك ةلئاه كالمأو « ةريثك ةلاصأو « ةخذاب
 ء«ةرازولاب مث « ناطلسلا تيب ةلاكوب مزلأ نأ ىلا فئاظولا ةعانص عم لزب ملو

 ثيدحلا راد ىنب يذلا وهو ه انخرؤل ديفح وه اذه ىسنالقلا نباو

 هنأ كلذ « خروملا هدج ةبرت ىلع اهانب هلعلو ؛ قشمد ةيحلاص يف ةيسنالقلا
 ٠ نويساق لبج حفس يف نفد

 يسنالقلا نب | خيرات ايانث يفو مجارتلا بنك يف ءاج ام نأ دجن مومعلا ىلعو
 ثدحلاب همامتهاو ةيلاعلا هتفاقث نع تثدحت ناو يهف « ةبضتقم داوم نع ةرابع

 هكولس نع الو « آيفاقث مهب رثأت نم الو هتذتاسآ نم دحاو مسا ركذت مل اهنإف
 ول اندوب ىتلا رومألا نم كلذ ريغو « ةيقلخلاو ةيقلخلا هتافصو هتاطاشنو

 ٠ اهانفرع

 ةباثمب « ءاشنالا » ناويد ف هلمعو خيراتلا يف هباتك ناف لاحلا نكي امهمو
 ريش نأ انه ديفملا نمو « ةغللا ةيصان نم هنكمتو هتفاقث ولع ىلع لدت هل سيئر
 فرسي مل هنأ الإ « تافدارتملاو ةعنصلاب همامتها يف رصع لهأ هباش نإو هنأ ىلإ

 هتلعج ناويدلل هتسائر نأ كش الو هاوسوين اهفصألا دامعلا فرسأ امك كلذ يف

 عالطالا نم هتنكمو « ةكراشملا نم نم ءيش عم ثادحألاو عئاقولا رابخأ طسو

 دس مك



 ٠ [ لئاسرلا ] ءاشنالا ناويد نيبو هنيب اعماج ؛ نمزلا نم ةرتفل [ جارخلا ]

 ثداوحب خيراتلا يف هفنصم ادب هنأ توقاي مث ركاسع نبا لوق انب ”رمو ٠
 ديدحتلا اذهو « توقاي ديدحت بسح نيعبرأو ىدحا وأ نيعبرأ ةنس دعب ام

 ثداوحب هباتك أدب يسنالقلا نباف « خاسنلا ىلا هدرم لعل « مهولا نم ءيش هيف

 ىلع«ليذملا ىنبي» دق ةداعلا يفو « « ”اليذم » عنص هنأب حرصو / اه 444.// ةنس

 ٠ يساسأ باتكب قحلم ةباثمب يتأي ليذلاو « ليذ

 « نسحملا نب لالهو نائس نب تباث نع هركذ فلس ام ىلإ نآلا دوعنو

 ةنس ثادحأ عم هب فقوو ماشلاو رصم ىلع هفقوأ خيراتلاب ًاباتك بنك تباثف

 ”اليذ بتكف *ٌتسس لا نب لاله هدعب نم ءاجو « هتافو ةنس يهو /ه ”جه/

 فقوو /م./ ةنس ثداوحب هأدب ثيح « هينس ضعب تلخادت تباث خيرات ىلع

 ٠ /414107/ ةنس ةياهن ىتح هب

 نب لالهو نانس نب تباث يباتك ىلع هدامتعاب يسنالقلا نبا حرصي الو
 هثيدح قايس يف هنأ كلانه ام لك « لقألا ىلع امهنم دحاو ىلع وأ «تسحملا

 : لاق نييمطافلا ةالولا دحأ وهو « قشمدل « حلفم نب ةرديح » ةبالو نع

 ددحتو « اهيف ام داربإو « اهنم ثداوحلا ةقايس تداعو « اهيلع ليذملا اذه

 ٠+ ©« اهدعب

 ىنب يسنالقلا نبا نأب ضارتفالا ىلا داق يذلا وه ىخبراتلا ثحبلاو
 امهنم دحاو ىلع وأ « نسحملا نب لالهو نانس نب تباث ىباتك ىلع « هليذم »

 « ليذملا » و « ساسألا » هيرطشب ىسنالقلا نيا فنصم نأ دكملا هبش نمف
 نآ هب ملسملا نمو « هباتك لاله أدب ةئسلا هذهبو /م./ ةئس ثداوحب دبي
 يتلا تاوئسلا يهو /ه م+ه _”ج.٠/ تاونسلا رابخأ نع لاله هبتك ام

 دس لأ



 6 ليصافتلاب فالتخا عم « داوملاب قباطت كانه تباث باتك عم هباتك اهب لخادن

 نانس نب تباث خيرات نيب ةلخادتملا تاونسلا داوم نراقن امنيح هظحالن ام اذهو

 دمتعا يسنالقلا نبا نوكي نأ ًادبأ دعيتسملا نم سيل اذهل « يربطلا خبراتو

 ٠ هاوس نود نسحملا نب لاله خيرات ىلع

 مكحب وه نسحملا نب لاله خيراتف « ةيضرفلا دودح يف رومألا ىقبتو

 يف ةظوفحم  ةدحاو ةيطخ ةخاسن هنم انتلصو يسنالقلا نبا فنصمو « دوقفملا

 نم رتب دق ةخسنلا هذهو [ 11 ١ ]| مقرب دروفسكأ يف نايلدوبلا ةيتكم

 ةبطخ توح دق قاروألا هذه نأ كش الو « ةقرو ةرشع عبرأ رادقم اهلوآ

 ةيرايخالا داوملا كرادت نم تنكمت نئلو « ةيرامخالا داوملا ضعب عم باتكلا

 ٠ ةقلعم ةيساسألا ةلآسملا ىقبت « نانس نب تباث باتك رصتخم نم ةدوقفملا

 نسم نيمسق يوحت نايلدوبلا ةطوطخم نأ لوقلا ىلا صلخن اذه نم

 نب لاله فينصت-نم 44+ ةنس ىتح اهنم لوألا مسقلا « ةيرابخالا تامولعملا
 فيزنصت نمباتكلا ةياهن ىتح يناثلا مسقلاو «نانس نب تباثعم وأ هدحول نسحملا

 لآ داوم يسنالقلا نبا لقت له :يه نآلا انهجاوت يتلا ةيضقلاو « يسنالقلا نبا

 ٠؟ اناصقنو ةدايزو ًاراصتخا اهيف لدع مآ « يفرح ”القن ءىباصلا

 نيب ضرعلاو ةغللاب قراوفلا ضعب ظحلي نايلدوبلا ةطوطخم أرقي نم نإ

 « هدنع نم اداوم فاضأو داوملا ضعب فذح اميرل انهو « اهتغاص داعأو لوألا

 ٠ ةيلحم قئاثوو رداصم نم هيدل عمجت امم

 تايوتحم تناك املو « ليذملا » 1 هفنص ام يسفالقلا نبا اعد دقل

 [ قرطلا نم . كلذ ريغ و ةداجولاب 1 هتباورو يسنالقلا نبا ةغايص نم باتكلا

 ب ضب .



 ؛ نورقلا مهأ نم امه نمزلا نم نينرقل يسنالقلا نبا فنصم خرب
 ترح نينرقلا نيذه يف « درفتملا ردصملا وه ثادحألا نم ريثكل ةبسنلابو

 يسمطافلا مكحلا كلذ بقعأو ؛ ماشلا ىلع يمطافلا يطمرقلا عارصلا ثادحأ
 لهأ ةمواقملو « ةيمطاف ةيلخاد بابسأل رارقتسالا فرعي مل امكح ناكو « ماشلل

 ةريس يهو «ةيماشلا ةمواقملا ةريس انل يوري يسنالقلا نباو ؛مكحلا اذهل ماشلا

 ةيعامتجالاهتاتفو بعشلا اذه تامظنمل ةريس « عمجأ ماشلا بعشو قشمد بعشل

 درفت ةيزم هذه نأ هونت نأ يضتقب انهو « اهططخو ق قشمد نارمعل ةريس «هلكاقو

 ٠ دودحلا دعبأ ىلا ىسنالقلا نبا اهب

 عم يلوي هنكل قشمد ىلع لصألاب هبحاص هفقوأ باتكلا نأ حيحص
 ملاعلاو يبرعلا نطولا ءازجأ ةيقب مث « ماشلا ءازجأ ةيقب هنامامتها قشمد
 «ةصاخ ةناكم اهل ةيسابعلاو ةيمطافلا نيتفالخلا نم لك نع هداومف ؛ ىمالسالا
 ةناكم تاذ ةياور انل مدقيو ىصقألاب رغملا رابخأ ىصقتب هدجن اذه نم رثكأ لب
 ٠ نيدحوملا ةلود سيسأتو ترموت نب يدهملا لوح ةصاخ

 اهقوشإ يذلا نإف « ىمطافلا رصعلا لوح ىسنالقلا' نبا داوم ةئاكم ىلعو

 ثادحإ مث « يقوجاسلا ناطلسلا تحت ماشلا لوخد لوح هاور ام وه ةيمهأ
 ناكو اهرصاع ثادخأ يهو « ةيناثلاو ىلوألا نيتلمحلا نمز ةيبيلصلا بورحلا

 ةيزيلكت الا نم لك ىلا اهتمحرت تمت تاباورلا هذه ةيمهألو « اهل نايع دهاش

 ٠ ةيسن رفلاو

 حضوأ دقو « هتاياور ىلع دامتعالا نكمي ةقث خرؤنم يسنالقلا نباو
 : خيراتلا اذه نم هتحرش ام حرش يف تيهنتا دق » : هلوقب هباتك يف هجهنم

 هتلقن و « تاقثلا هاوفأ نم هتقلع اميف للزلاو لطخلاو أطخلا نم تظفحنو هتبنرو

 «ةكرابملا ةنسلا هذه ىلا هتححص نأ ىلاءثحبلاو ءاصقتسالاب هيف لاحلا تدكأو
 ةئامسمخو نيئالثو سمخ ةنس ذنم تينم دق تنكو «ةئامسمخو نيعبرأ ةنس يهو
 اذه ىف هتابثا يجب امع ءاصقتسالا نع رطاخلا لغش امب ةباغلا هذه ىلاو

 دس عاب



 يف اهنم حيحصلا نع ثحبلاو « لامعألا يف ةددجتملا ثداوحلا نم « باتكلا

 تبثيل « قاروألا يف ًاضايب نينسلا نم نيتنس لك نيب تكرتف ؛ لاوحألا عيمج
 تلمهأو « راثآلاو ثداوحلا نم هتقيقح ملعتو « رابخألا نم هتحص فرعب أم هيف

 ءافيتساب « ناوألا اذه فو ؛ مدقت اميف نامزلا نيطالس لاوحأ نم هتركذ اميف

 ةلاطالاو « اهرسأب اهريركتل ًاينحت « ةررحملا مهباقلأو « ةررقملا مهتوعن ركذ

 باتكالوءفنصي خيرات يف ةفلاس ةنس الو « ةميدق ةداع كلذب رجت ملو « اهركذب

 نيب اهل راكنإلاو باقلألا حار طاب ميدقلا ف ًايراج مسرلا ناك امنتإو « فلي

 لوأ بقلو « ةيلميدلا ةيهيوبلا ةلودلا ترهظ املق « بادآلاو مولعلا يوذ يدب
 ةداعسلاو ةدالولا يف هيلاتو هوخأ مث « هبوب نب ةلودلا دامعب اهيف غبن دوعسم

 دق مهنم لكو ؛ نيسحلا يبأ ةلودلا زعمب امهوخأ مث ؛ يلع يبأ ةلودلا نكرب

 لئاوأ ىلا ماشلاو ناسارخو قارعلا يف رمألا ذافتو « ةكلمملاو ةبترملا ولع نم غلب

 دضع كلملا ردق الع الو « روشنم قافآلا ف هركذو « روهشم وه ام برغم ا
 « هناطلس رهظو « مهدعب هبوب نب ىلع يبأ ةلودلا نكر نب هرسخانف ةلودلا

 ىلع هل بطخو « لقاعملاو دالبلا نم هالو امو هرسأب قارعلا كلمو هنأش العو
 « ةلملا جات : هللا همحر نينموملا ريمأ هلل عيطملا مايأ يف هتوعن يف ديز « ريانملا

 بحاص ةلودلا رخفو ؛ ناهفصأ بحاص ةلودلا ديوم : هتوخأ نم دحأ دزي ملو

 ٠ بقللا ىلع امهيلإ فاضناو « امهالو امو يرلا

 ايندلا نكر ناطلسلا رمأ رهظ نأ ىلا ًارمتسم كلذ ىلع رمألا لزي ملو
 تضفخناو « كرتلا ةكوش تيوقو « قحلس نب لاكيم نب دمحم كيلرغط نيدلاو

 هرمأ رهظ امل كبلرغط ناطلسلا بقلو « تضرقناو تلحمضاو ةيهبوبلا ةلودلا

 مامالا مايأ يف يريساسفلا نالسرأ ثراحلا يبأ ةفأش حاتجاو « قارعلا يف

 هاشنهاش مظعملا ناطلسلا : ب هللا همحر نينموملا ريمأ هللا رمأب مئاقلا ةفيلخلا

 « هللا دالب ناطلسو « هللا نيد ءاهب ؛ نيملسملا ثايغ « نيدلاو ايندلا نكر ؛ مظعألا

 ٠ كيلر غط « هللا ةفيلخ نيمد « هللا دابع ثيغمو



 .نيددلا : فارطألا ةالو باقلأ ىلا فيضأ نأ ىلا « كلذ ف رمألا داز مث

 صاخلا نفلا اذه يف كرتشا ثيحب « كلذ ريغو « ةلملاو مانألاو « مالسالاو

 ٠ « ناوألا اذه ف اميس ال « ماعلاو

 سيل « ليلد نم رثكأ هيف يسنالقلا نبا باتك يف ديرفلا صنلا اذه نإ
 مهف يف قمع ىلع لب « بسحف هرداصم ةيعونو هبرحتو هتقدو فلوألا جهنم ىلع
 ةرظنلا هذهب رثأت دقو « هثادحأل ةيعاو ةبقاث ةرظنو « هلكاشمو يمالسالا خيراتلا

 لماكلا باتك يف هادص دهشن ام اذهف « نيملسملا نييسايسلاو نيخروملا نم ددع

 ءءاوس ةيسرافلاو ةيبرعلا ةيمالسالا تافنصملا نم رخآ ددعو « ريثألا نبال

 تاركذم لكش ىلع هباتك داوم عمجب ناك هنأ ريشي يسنالقلا نبا نأ عمو

 نيبو هنيب ةئراقم تدقع دقف « هيدل راصتخالا عباط وه هل فسوي ام نإف « ةيموي

 ؛ةيبيلصلا بورحلا ثداوح نع بنك امهالكو ؛هيرصاعم نم وهو يروصلا ميلو

 يسنالقلا نبا نأ عمو « ةيبرعلا قشمد يف رخآو ةينيتاللاب سدقلا ف دحلو

 ربخ صق ىلع ميلو عم عمتجا اذإ هنأ ”الإ ثداوحلا ضعغب رابخأ ركذب درفتا

 ٠ يسئالقلا نبا دنع اهنم ربكأ ميلو ىدل ليصافتلاف « ةثداح

 ردصملا هنأ انركذت اذإ ةصاخ « ىسنالقلا نبا ةميق نم للقب ال اذهو

 ةحيرص ةيبرع رظن ةهجو نم رابخألا ةياورب ماقو « انلضو يذلا ديحولا يبرعلا
 هريغو يروصلا ميلو اهيلإ رقتفا تافص هذهو « ريبك لادتعا اهيفو « ةفصنمو

 ىلوألا ةيبيلصلا ةلمحلا ةخروؤنم « انيموك انآ لثم برعلا ريغ نيخروملا نم

 ةيناثلاو ىلوألا نيتلمحلل خرأ يذلا لوهجملا ينابرسلا خروملاو « ةيقيرغالاب

 ٠ ينايرسلا ليئاخيمو

 قرشتنمملا مدقأ نأ ناكو « ةصاخ ةيانع ىسنالقلا نبا باتك ىقال اذهلو

 نديل يف لرب ةسسؤم باسحل اء ةئس هرشنو هقيقحت ىلع زوردمأ ءه

 ذنم تماقو « نييعوسبلا ءابآلا ةعبطم ف توريب ف هصن عبط دقو « هدنلوه
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 ريوصت ةقيرطب ةعبط ةداعاب دادغب ف ىنثملا ةيشكم نينسلا نم نيدقعلا ةبارق

 3 ةدددع نيلس ذنم قاوسألا نم باتكلا حسن تذفنو 6 تسفوألا

 ضعب لانف باتكلا صن قيقحت يف هدهج زوردمأ قرشتسملا لذب دقل
 ىشاوحلا نم ًاددع نملاب قحلأ هنأب ًاملع ؛ ربكأ قافخالا نم هظح ناكو «قيفوتلا

 نبا طبسل نامزلا ةآرمو يقرافلل نيقراف ايم خيرات نم اهتيبلاغ ىقتسا ةمهملا
 ٠ يزوحلا

 نم ةدحاو ةيطخ ةخسن ”الإ ملاعلا يف دجوب ال هنأ ىلا قافخالا درمو

 اهولخو اهتفاظن مغرو « يخسنلا اهطخ حوضو ىلع ةخسنلا هذهو « باتكلا

 ترشنتا دق اهنتم نإف « بارطضالاو « رطسألاو قاروألا مورخو عيبطنلا نم

 ةبوعص لكب ”الإ اهيلإ هبنتلا ءرملا عيطتسي ال ؛ بيهر لكشب تافيحصتلا هيف
 نع ًازجاع ناك  هتايحل ةمجرت كلمن ال يذلا  خسانلا نأ اذه ىلا فاض

 المج زواجت لب فيحصتلا لامعأب فتكي مل كلذل «هدمتعا يذلا لصألا ةءارق

 امدنعو « هّواصحا نكمي ال ام تارغثلا نم هيف باتكلا نتمف اذهلو « اهتمرب

 هنتارغثو صنلا تافيحصت ىلا هبنتلا ف قفخأ باتكلا رشن ىلع زوردمأ مدقأ

 هتعبط تءاج اذهلو « حيحص لكشب تاملكلا نم ريثكلا ةءارق يف قفخأ امك

 ٠ هرشنو باتكلا قيقحت ةداعا ىلا ةجاحلا تماقو « صنلا ةشوشم

 ةداعإ ىلا ةسام ةجاح دوجو نع ثدحتت انك ماع نيرشع نم رثكأ ذنمو

 ةسيسم تاجاح كانه نأو « ايوروأ يف اهرشن قبس يتلا بتكلا عيمج قيقحت
 رصعلا سردي امدنع بلاطلاف « ةيمالسالا روصعلا يف ماشلا دالب خيراتب مامتهالل

 راد قشمد يف يرجب ناك ام يردي الو ةفوكلاب يرجي ناك ام فرعي يومألا
 ةيماشلا تاساردلل زكرم ءاشنا منول ءرملا ىنمتي مكلو « اهتاطاشن رقمو «ةفالخلا
 رداصم عمج ىلع لمعيو « ةيفاقثلا تاسسؤملا نم اهريغب وأ قشمد ةعماجب قحلبي

 ول اذبحو « اهب فيرعتلا وأ رداصملا هذه صوصن ءايحاو « ماشلا دالب خيرات
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 ةباتك » ةنحل نع قشمد يف ردصت' ىتلا ةيخيراتلا تاساردلا ةلحم تمدقأ

 ء رداصملا عم ماشلا خيرات نع ثيدحلل مئاد فلم حتف ىلع « يبرعلا خيراتلا

 ينالص تقثوتو « ديعب نمز ذنم يسنالقلا نبا خيرات تفرع دق تنكو
 ىثحب ءانثأو هاروتكدلا ةحورطأ دادعا يف يلمع ذنم ةيضاملا ةنس نيرشعلا يف هب

 : ةيبيلصلا بورحلاو يقوجلسلا رصعلاو ةطمارقلا رابخأو يمطافلا خيراتلا يف
 ءهرشنو باتكلا قيقحت ةداعا ىلع تقو عرسأ يف لمعأ نأب ًارارق تذختا ًاريخأو
 ىتنأو « ةينلا هذه نع ءاقدصألا ضعب ثدحأ تنك تايسمألا ىدحا فو

 ينربخأ انهو « طوطخملل روصم طيرش ىلع لوصحلل نايلدوبلا ةبتكم لسارأس
 ًاروكشم لضفتو « طررشلا اذه نم ةخسن هبدل نأ ؛ شبا دمحأ قيدصلا

 انه ةراشالا نم دب الو « ةعوبطم ةروص اهنع تجرخأ ثيح « اهابا يتراعاب

 خيرات رداصم عمج ليبس يف ًادهاج لمعي يقشمد باش وه شبا ديسلا ىلا
 ٠ ةدلاخلا ةنيدملا هذه خيرات ةمدخ يف ًاديج ”اليقتسم هل رظنتأ ينإو « قشمد

 عيجشتلا تيقال هتعابط ىلع فارشالاو باتكلا قيقحت ف يلمع ءانثأو

 امك ؛ ينوصرح يداهلا دبع خألا مهنم صخأ ءاقدصألا نم ددع نم نوعلاو

 «باتكلا سراهف دادعإ فت ادعاسملا ضعب نيروكشم يل اومدق يبالط ضعب نأ

 ثالثو تابوتحملل سراهف عم مالعألل ةينف سراهفب باتكلا تقحلأ يتننأ كلذ
 حرسمل ةفلاثو « اهنم ةسرقلا قطانملاو قشمدنو ةنيدملا قشمدل ناتنثا طئارخ

 عباطم باحصأ ىلا ركسشلاب هجوتأل دوعأ انهو « ةيبيلصلا بورحلا تايلمع
 ' لكشب باتكلا جارخا ليبس يف دوهج نم هولذب امل اهيف نيلماعلاو حالملا راد
 فالغ ميمصتب هلضفتل شدكب زاوف ذاتسألا ليمزلا قيدصللو « قال حيحص
 ٠ باتكلا

 عيمجب يفارتعا نم مغرلا ىلع هنآب ةمدقملا هذه ةباهن يف ريشأ نم ىل دب الو
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 ةيخيراتلا رداصملا نم ةضيرع ةلسلس ىلا تدعو « يتاقاط لك قيقحتلا ءانثأ

 «ةعيبطلا ىلع عقاوملا ضعب ٠ نع ثحبلاو ربسلا تايلمع عم اهاوسو ةيفارغجلاو

 يف ىب "رم دقلف « ىلاتلا لثملا انه قوسأو « ةعابطلا ديق باتكلاو كلذ تعباتو

 ملف رداصملا يف عبنلا اذه مقوم نع تثحبو « راوفلا همسا عبن ركذ ["4 ص ]

 «ةلتحملا ةمحلا ةدلب عيباني نم دحاول مسا هنآ تربخآف تلآسو « هل ركذ ىلا دتهأ

 هنأ حيحصلاو « مهو اذه نأ يل نيبت اذه دعبو « ةيشاحلا يف هتبثأ ام اذهو

 مك /١١/ةفاسم هينرأ ناخ نع دعبي هنأو «هبنرأ ناخ قشمد قيرط ىلع مئاق عبن

 ٠ عئالطلل ركسعم نم مك /4/ ةفاسم ىلعو
 لاحملا نم نكل « لامكلا دشنب ثحابلا نإ ؛ ةريبك ةربع هيف لثملا اذهو

 اذهل ؛ ةياهن هل سيل نكل ةيادب يملعلا ثحبلل نإو « فدهلا اذه ىلا لوصولا

 هديدحت وأ هتءارق يف تقفخأ ام ىلا يداشرا ىلا ةوعدلاب ءارقلا عيمج ىلا هجوتأ
 ندم معأبهالثمم مهخيرات ايف هتايوتحمو مهكلم وه نآلا باكلاف « هحرش وأ

 : ٠ مالسالاو ةبورعلا راد ق قشمد « ًارود اهعورأو خيراتلا

 انيداهو انيبنو انديس لماكلا ناسنالا ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلاو

 ٠ ًاميلست ملسو هيحصو هلآ ىلعو هللا لوسر دمحم

 ه “١-3١85 لاوش ١١ قشمد

 م1941 زومت ٠



0 0 

 : كاطلا جاجا جر وا امي + 2000

 . هيفا ارمادا وظن هبهتدنن# هنرتت ايو طبعا حو م ظ
 رمل هالو ِه ص اَحْر ادام اوامر كرس كي

 'ديايدلا لبق جات ترابا علة رفعت قير ا بوو اسعإَ ريغ ةلج مرتك ولا

 . لام اوكي اودطَت ْمَكلدَيلا ايات اا كسك ثا ازال رانيد تلا
 -جتاضا ةئاهزاعت تهت اموت ودعج يا "5 اوبرصت مذ ؟ وقتا

 ٌلاامُدحْف سالما به زلاوان اوي سصإ شح ءياَداَعَحَ
 لوادر َضالْئَر 0 اكوا 1 ج0 الا حال
 منو طرف طلسم ةيزيغمبلا املاك وصوَف راجل هلا فاما

 دش اف يدرحلا تشن و نال كاوا وسان اًصارتظالا
 رظتالف بينك عجب دَص هن اي اهكننو أك :ةاََرَهْنِم جاد ٍجاَدجْ ال كالا

 و رماة سّربَخو دارا ً ٌرئارك عمرنا هيلا

 ةلقصاقتجل اولاد ٌةحفش ريحا وكس ُهْي راكي او تاِشلافَمزلَ

 وم وفرق و بي الكوني تالا اب كتم رادغا ناك هك اطر ؛ لنا

 5 رئئااًوعنب اكرهك هس عسر انج حياَدعْباِل الياي هير اعلا ظ
 : لج امرجو فلا يرقتةتما واو هزت ةاوويطت 42 قئاويلطَو

 ' امر سف اجد 3و هور َلمقاَنِعااَوِبَرصْودِم اَمْوُو اوس

 دوما افلا طمرتلا كطاي [وذو جو بلع

 دع خرم كورس اننو ةح ةَعْناَك] حر ملا | ةَنَشَع ةسر تعجب م 2

 يملا اما ماب اقردا اعل يوحدمامابلع مود
 سرح اخ الاكل رق هب ان اكو قنديل يوئيا طة

 00 0 لا تا يتحلل سلا 3
 7 ادن رو راو و ل وطاف: كاان و سم عل ف يع معرس 1 م١ 5 2 1 0 هدا ل 0 31 2 0 0 2 0 يعل ميم ل1
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 لموطخملا نم ىلوألا ةحفصلا



 نادم صارت كار هاهي ٌرفظَرَمَم 2 لات نيم لعين قم

 دمع رشم لاول نعاتلا عن در سلا هاارمرَمص هنتر ياو وف هَ

 اعالا اق هلك 2مل 1 روبل اعلا لل لإ شمول يعز يعز

 7 امالازخاللو ةاملاو شمواه اوف اجاكم يف اهبتل اراطتلا :

 ولا نلانسزللاوزتذةملتن وها ةيردث تالا

 د يب تمام

 1 هل طلت ماع اياب اعرإا ودب راس رطحو لا وزوما عك 3

عيل اا و د ايمو ممَظلا نوشت ل رووا
 هئقملا 

 رقتساو بتأليف زماتل زا اضيف هدو واي يلع مالا لما
0 

 ” اد ُه دل هول اعريشاربع هع بب م بالا تونس

 ىنسيلا خيرالابٌهمَدجْواَمخااَمَع
 اًوضايِلَقِإعِء صو هلا ةرهع أديس يلع وهده ة يله

 جب اقزرشعو شن كسلا ع 1 حت هتايكزم عاشر اكو

 فيان مجان اقرت هر ونع ارا وز جل كح

 زيلسلا عيت ملطخت# اطخقالل ردت دراما“

 5001 ا و
 نكد 0 راعو 1 .«(يلذ يا حيه 7

 لطوطخملا نم ريخألا ةحفصلا





 ىوتح
 ةحفصلا مقر عوضوم لا

 ١ ةئامثالثو نيتس ةنس

 . يليقعلا بوهوم نب ملاظ ةبالو

 "1 يزعملا نيكتفلا ةبالو
 ل ' بارتلا ماسق ةبالو

 ١: ةئامثالثو نيتسو عسن ةنس

 33 ةثامثالثو نيعبسو ىدحا ةئس

 14 قشمدل روجكب ةبالو
 هم ةئامثالثو نيئامثو ىدحأ ةنس

 4 نيكتوجنمو مداخلا رينم دماقلا ةيالو

 0 حالف نب ناملس دئاقلا ةيالو
 م1 يديشخالا ةراش ةيبالو

 3 يبرغملا ليعامسا نب ميمت دئاقلا ةيالو
 4.4 ىعادلا نيكتخ دئاقلا ةيالو

 . راكي نب تلمزط دئاقلا ةبالو
 ٠١١ ينايحللا حلفم دئاقلا ةبالو

 5 مهلم نب دماح دئاقلا ةبالو

 1 عاطملا يبأ ةلودلا هيجو ريمألا ةبالو

 1 يربزدلا شويجلا ريمأ ةيالو
 1 ةلودلا رصان دمأقلا ةمالو

 1 يبلقصلا قراط دئاقلا ةءالو



 ةحفصلا مقر | عوضوملا

 لي يرصنتسملا قفر ةيالو
 30 مامالا ةدع ديوملا ريمألا ةيالو

 لح ةئامعبرأو نيعبرأو نامث ةنس

 ١ ةئامعبرأو نيعيرأو عيست ةنس

 لك ةئامعبرأو نيسمخ ةنس
 اهو ةئامعبرأو نيسمخو ىدحا ةنس

 6١ه ةئامعبرأو نيسمخوا نيتنثا ةنس

 6 ةلامعبرأو نيسمخو: ثالث ةنس
 ١س ةكامعبرأو نيسمخو عبرأ ةنس

 ١64 ةئامعبرأو نيسمخو سمخ ةنس

 ١ يلامجلا ردي شويجلا ريمأ ةنيالو
 لي | وزنم نب ةرديح ريمألا ةيالو
 1 ةئامعبرأو نيسمخو عبس ةئس
 ١ هاب 1 ةئامعبرأو نيسمخو نامث ةنس

 ١م ةيناثلا شويجلا ريمأ ةبالو

 ١ هم ةئامعبر أو: نيتس ةنس

 ١64 ش ناغطزراب ريمألا ةبالو

 اك ةكامعبرأو نيتسو ىدحا ةنس

 ا ٠ وزنم نب ةرديح نب ىلعم ةباالو
 ١م ةئامعب رأ و نيتسو نيتنثا ةئس

 ا ةئامعبرأو نيتسو ثالث ةنس
 ١4 ةئامعبرأو نيتسو عبرأ ةنس

 155 ةئامعبرأو نيتسسو سمخ ةنس



 عوضوملا

 ةكامعبرأو نيتسو عبس ةنس

 ةئامعبرأو نينسو نامث ةنس

 ةلودلا نزر ريمألا ةبالو

 ةئامعبرأو نيدسو» عست ةنس

 ةئامعيرأو نيعسم ةنس

 ةئامعبرأو نيعسو ىدحا ةنس

 ةئامعبرأو نيعبسو نيتنثا ةنس

 ةئامعبرأو نيعبسو عيرأ ةنس

 ةئامعبرأو نيعبسو سمخ ةنس

 ةئامعب رآو نيعيسو تس ةنس

 ةئامعبرأو نيعبسو ععيسس ةنس

 ةئامعبرأو نيعمسو نامث ةنس

 ةئامعبرأو نيعبسو عمست ةنس

 ةئامعب رأو نيف امثو ىدحا ةنس

 ةكامعب رأو نيئامثو نيتنثا ةنس

 ةئامعبرأو نين امثو ثالث ةنس

 ةئامعبرأو نينامثو عبرأ ةنس

 ةئامعبرأو نينامثو سمخ ةنس

 ةئامعبرأو نين امناو تس ةئسا

 ةئامعب رأو. نين امثو عبس ةنس

 ةمامعبر أو نين امثو نامث ةنس
 ةئامعيرأو نينامثو عست ةنس

 ةئامعبرأو نيعست ةتس



 ةحفصلا مقر عوضوم ا

 ةئامعبرأو نيعستو ىدحا ةنس

 ةكامعبرأو نيعستو نيتنثا ةنس
 ةئامعبرأو نيعسنتاو ثالث ةنس

 ةئامعبرأو نيعسلاو عبرأ ةنس

 ةئامعب رأو نيعسناو سمخ ةنس

 ةئامعبرأو نيعستو تنس ةلس

 ةئامعبرأو نيعستو عميس ةنس

 ةئامعبرأو نيعستو نامن ةنس
 ةئامعبرأو نيعستاو عسن ةنس

 ةئامسمكلو ىدحا ةنئس

 ةئامسمخو ثالث ةنس

 ةلامسمخو سمخ ةئس

 هما 0 و ت ه1

 ةئامسمخو ةرشع ىتنثا ةنس

 ةئامسمخ و مشبع ثالث ةنس
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 عوضوملا

 ةئامسمخو ةرشع عبرأ ةنس

 ةئامسمخو ةرشع سمخ ةنس

 ةئامسمخو ةرشع تس ةنس

 ةئامسمخلو ةرشع عبس ةنس

 ةئامسمخو ةرشع ينامث ةنس

 ةكاسمخو ةرشع عست ةنس

 ةئامسمخو نيرشع ةنس

 ةئامسمخو نيرشعو ىدحا ةنس
 ةئنامسمخو نبرشعو نيتنثا ةنس

 يروب كولملا جات ركذ

 قشمدب ةينطابلا نم ثدح ام ركذ
 ةئامسمخو نيرشعو ثالث ةنس

 ةئامسمخو نيرشعو عبرأ ةنس

 ةئامسمخو نيرشعو سمخ ةنس

 ةكامسمخو نيرشعو تس ةنس

 ليعامسا حتتفلا يبأ كولملا سمش ماي ركذ

 ةئامسمخو نب رشعو نامث ةئس

 ةكامسمخو نيرشعو عست ةنس

 ةئامسمخو نيثالث ةنس

 ةئامسمخو نيثالثو ىدحا ةنس

 ةعامسمخو نيئالثو نيتنثا ةنس
 ةئامسمخو نيثالثو ثالث ةنس

 مو

 ل

 م

 مسي

 فق

 من
 مم
 برم

 مق

1 

 كلي

13 



 عوضوملا

 ةئامسسمخو نينالثو عبرأ ةنس

 ةئامسمخو نيئالثو سمخ ةنس
 ةكامسمخو نيثالثو تس ةنس

 ةئامسسمخو نيثالثو عبس ةنس

 ةئامسمخو نيثالثو نامث ةنس

 ةئامسمخو نيئالثو عسق ةنس
 ةئامسمخو نيعبرأ ةنئس

 ةئامسمخو نيعبرأو ىدحا ةنس
 ةئامسمخو نيعبرأو نيننثا ةنس

 ةئامسسمخو نيعبرأو عبرأ ةنس

 ةئامسمكخو نيعبرأو سمخ ةنس

 هل امسسمخو نيعبرأو تس ةنس

 ةئامسسمخو نيعب رنأو عبس ةئس

 ةئامسمخو نيعبرأو نامث ةنس

 ةل امسسمخاو نيعب رأو عسست ةنس

 ةنامسمخو نيسمخ ةنس

 ةكامسمخو نيسمخو ىدحا ةنس

 ةئامسمخو نيسمخو ىدحا ةنس لزالز ركذ

 هلامسمخو نيسمخاو نيتنثا ةنس

 ةلامسمخو نيسمخو ثالث ةنس

 ةئامسمخو نيسمخو عبرأ ةنس

 رو 0

 ةحفصلا مقر

 قرف

 ل

 ىلا

 دف

 ةور

 ةو

+26 
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 ته

 ق .ج

 هءقب

 هاا
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 هه:
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